
ban ölje vagy ölesse meg Stuart Máriát -
Schiller szándéka szerint igazi féfi-nő je-
lenetet látunk. Orth Mihály Mortimerje a
szöveget is alig képes kinyögni a színpadi
helyzet képtelenségében.

Mielőtt az elemzésre sokkal inkább
okot adó Mária-szerepformálásról írnék
tovább, idéznem kell egy régebbi kritiká-
ból, amelyet Kárpáti Aurél írt a Nemzeti
1943-as produkciójáról: „A boldogtalan
skót királynő drámája hozzá méltó és vele
egyforma fajsúlyú Erzsébet nélkül el-
képzelhetetlen. Ezen egyedül még olyan
kiváló tehetségű, ösztönös drámai szí-
nésznő sem tud segíteni, mint Tőkés An-
na, aki a felújításon a címszerepet játszot-
ta. Annyira uralkodói méltóság, tragikai
nagyság és erő nélkül való (ti. az Erzsé-
betet játszó Mátray Erzsi alakítása), hogy
már-már az egész darab drámai egyensú-
lyát veszélyeztette, s aránytalanul köny-
nyűvé tette vetélytársnője erkölcsi győ-
zelmét."

A Stuart Máriát alakító színész ugyan-
ebben az értelemben magányos a kecske-
méti előadásban. Tallós Rita még a felületi
érzelmek kifejezésében is árnyalt, és
királynői vetélytársa a mesterkélt és mo-
noton intonációval beszéltetett s egészé-
ben kisszerű és szánalmas Erzsébetnek. Ez
a képesség- és színpadi jelenlétbéli
különbség azonban természetszerűleg nem
használ Tallós Ritának, hiszen vissz-
hangtalanul s megfelelő partneri reakciók
nélkül kell játszania, éppen a legfontosabb
jelenetben.

A két királynő találkozása ennek az
előadásnak is csúcspontja, akárcsak a
többinek, csak éppen másként. Mivel Er-
zsébet már korábban megszüntette saját
drámai súlyát, a börtönudvaron való
megjelenése legfeljebb azért kelt némi fi-
gyelmet, mert mindössze egyetlen rosszul
közvetített érzelem vezényli: a női sér-
tettség. Pedig ugyanitt mellesleg kicsit
többről van szó: országról és uralkodásról,
jogokról és jogtiprásról, bosszúról és
irigységről, végső soron pedig életről, ha-
lálról. Tallós Rita játékának ez a jelenet
igazi csúcspontja: itt bizony megvan, és
jól látható is az a bizonyos összetartó ér-
zelem, amely Mária viselkedését megha-
tározza: a felágaskodó öntudat, a szemé-
lyiség erkölcsi fölényének kinyilvánítása,
akár az élete árán is. Tallós Rita Mária
monológját érzelemgazdagon, szikrázó és
hiteles indulattal éli meg, kitörése az
igazságtalanság, jogtalanság s a másik al-
kalmatlansága ellen összerántja alakítását.

Voltaképpen mértéktartó és pontos az
indítás Mária utolsó jelenetében is. Tallós
Rita mintegy a belenyugvás derűjével jön
be a színpadra, s még ahhoz is van

ereje, hogy ő vigasztalja a többieket. Ez-
úttal nem is tér el ettől az alapérzelemtől,
csak éppen nem mutatja eléggé erősnek és
meghatározónak; mintha Mária nem
erkölcsi győzelméből, hanem pusztán
természetes adottságából merítené a
nyugalmat.

Lendvay Ferenc rendező nemcsak Stuart
Máriára, azaz Tallós Ritára, hanem a
kisebb, de fontos szerepeket játszó színé-
szekre sem figyelt oda. Nyilván ezért van,
hogy Leicester mint egy színházi néző,
úgy figyeli végig azt a jelenetet, amelyben
Mária és Erzsébet találkoznak, és sem
arckifejezésén, sem jelenlétén nem érző-
dik, hogy köze lenne az egészhez. Persze
Vitéz László dolga - ismét csak Erzsébet
miatt - képtelenül nehéz; még erkölcsi
megsemmisülését sem tudhatja kifejezni.

Fekete Tibor Talbot grófjának szere-
pében mértéktartó, és visszafogottsága
egyszerre szól a figurának meg az előadás
egészének is. Barbinek Péter egy beszéd-
modorosságot talált ki Burleigh grófjának
jellemzésére; játékának egészén a kí-
vülmaradás szándéka érződik.

Horváth Károlynak fontos szerep jut-na
a dráma fordulópontján: ugyanis Davison
államtitkárt játssza. Amikor átveszi
Erzsébettől a halálos ítéletet, a királynő
kétértelmű utasítására alattvalói és emberi
kétségbeeséssel reagál. Horváth Károly
ehelyett csak tanácstalan: királynője
ugyanis nem kétértelmű, hanem zavaros.

Gurnik Ilona dajkája odaadó és hűséges
szolgáló; a színésznőnek nemcsak azért
könnyebb, mint a többieknek, mert
egyszer már játszotta a szerepet, hanem
azért is, mert zárt jeleneteiben csak a Stu-
art Máriát alakító Tallós Ritával van dol-
ga. Orth Mihály Mortimerje egyfolytában
és egyformán szenvedélyes, tempe-
ramentumával és kitöréseivel némiképp
ellentmondva a figura gondos és titokzatos
szervezkedő hajlamainak.

Az előadás apróbb-nagyobb hibái
mindösszesen is lényegtelenek ahhoz ké-
pest, hogy ez a Stuart Mária-előadás eb-
ben a formában van. Botrány - kellene
írnunk róla, ha nem lennénk körülvéve
mostanság sokkal nagyobb és sokkal
hangosabb botrányokkal.

Schiller: Stuart Mária (kecskeméti Katona József
Színház).

Fordította: Pákolitz István. Díszlet- és jel-
meztervező: Gyarmaty Ágnes, Szcenika: Vu-
jovich György, Rendezte: Lendvay Ferenc.

Szereplők: Lőricnzy Éva, Tallós Rita, Vitéz
László, Fekete Tibor, Barbinek Péter, Szirmai
Péter, Horváth Károly, Sirkó László. Orth
Mihály, Gulyás Zoltán, Gyulai Antal, Krizsik
Alfonz, Lengyel János, Gurnik Ilona,
Viehmann Nóra, Szőke Imre, Frenkó Zsolt.

ERDEI JÁNOS

A Haramiák Egerben

„Akik elfordulnak az Úrtól, végül
nemhogy elmondani, számbavenni sem
képesek veszteségeiket. Ilyenkor nem
az ördög lesz emberré, hanem az
ember válik a gonoszhoz egyre hason-
latosabbá."

(Johannes de Sanctis)

Úgy látszik, a magyar színházi életben
nemcsak a kétszer kettő nem négy, de
olykor az egy meg egy eredményeként
sem kettő, hanem a semminél is jóval ke-
vesebb adatik. Mert egy dolog az, hogy
Egerben valóban ígéretes társulat szerve-
ződött, s egy másik, szintúgy ígéretes do-
log, hogy Valló Péter ezt megelőző itteni
rendezése, a Figaro házassága legalábbis
figyelemre méltónak tűnt. Igy azután
igencsak meglepő, hogy most a Valló Pé-
ter rendezte Haramiák-előadáson a mű
tragikus(nak szánt) pillanataiban a nevetés
lágy hullámai söpörtek végig a néző-téren
- s okkal. Amiként Egerben eleddig arra
sem igen volt példa, hogy a be-mutató
háromnegyed háza az előadás végére jó
félháznyivá zsugorodjék. Most ez történt.

Csábítóan könnyű lenne az okok kere-
sését egy kirívó szereposztásbeli tévedés
fölemlegetésével helyettesíteni, ámde
ennél jóval többről, kivételesnek mond-
ható rendezői értetlenségről és nemtörő-
dömségről van szó, s ennek részletezése
már azért is figyelmet érdemelhet, mert
szinte a katalógus pontosságával mutat-
kozott meg, milyen elemekből tevődik
össze az az állapot, ahová színikultúránk
süllyedt.

Hogy ez a helyzet valamelyest is átte-
kinthetővé és ezáltal fölmérhetővé legyen,
nem árt egy pillantást vetni magára a
darabra. A Haramiák felfogható szám-
vetésként. Azzal a korszakváltással,
amelyet a szociológia az értékracionális
cselekvésről a célracionálisra való átté-
résként ír körül. Mi is történik akkor, ha az
addig érvényes, a cselekedeteket sza-
bályozó értékek fellazulnak ugyan, de az
adott körülmények között értelmes és
megvalósítható célok sem kínálkoznak?!
Bár érezhetően húsunkba vágóan aktuális
ez a kérdés, még a látszatát is kerülni
szeretném annak, hogy valamiféle saját
darabértelmezést, kritikusi prekoncepciót
kérek számon a rendezőn; így figyeljünk
csupán az egyik részproblémára, az
elistentelenedésnek a műben tetten érthető
következményeire, s arra, mivé lesz
mindez a színpadon.



Jelenet Schiller Haramiák című drámájának egri előadásából

Mű és rendezés

A hit elpárolgásával alapjukat vesztették
azok a kereszténységben gyökerező er-
kölcsi elvek is, melyeknek újraalapozásá-
val azóta is hiába küszködik az európai fi-
lozófia. (Természetesen nem arról van
szó, hogy az azóta született morálfilozó-
fiairertdszerek kivétel nélkül „rosszak",
hanem arról, hogy egyik javaslat körül
sem látszanak valamiféle konszenzusnak
még a körvonalai sem kirajzolódni.) Az
erkölcsi elvek szabályokká száradtak te-
hát, a szabályok pedig, mint tudjuk, arra
vannak, hogy kijátsszuk őket. Ezt teszi a
dráma egyik főszereplője, Moor Ferenc is,
aki bátyját, Károlyt forgatja ki priori-
tásából. S ennek, ha lehet, még súlyosabb
következményei lesznek. Az erkölcs lep-le
alatt elkövetett becstelenség ugyanis olyan
látszatot teremt, melynek az európai
filozófia történetében majd Nietzsche, a
darabban pedig a kiforgatott test-vér,
Károly válik áldozatává. Dermesztően
hasonló módon.

Mivel az erkölcsi szabályok rigorózus
betartása immáron nem csupán a becsület
öltözéke, de a becstelenségnek is álruhája,
az aljasság elleni lázadás legkézenfekvőbb
útjaként a lepel szétszaggatása, azaz a
moralitás megtagadása mutatkozik.
Nietzsche az erkölcs keletkezéséről s a
kereszténységről ír gyilkos iróniájú -
nevezzük így: - esszéket; Károly pedig
egy gyilkos rablóbanda kapitányaként
folytatja ugyan a pályafutását, de igazi
romantikus hősként főként olyan embe

rek vérét ontja, akiknek vesztén igazán
nincs mit sírni. Nietzsche végül nemcsak
ép elméjének elveszítésével fizet a lehe-
tetlen fölvállalásáért, de ráadásul, érezve
vállalkozása lehetetlen voltát s tébolyult
módon, de hajszálpontosan ki is fejezve
annak nagyságát, „a megfeszített"-ként
írja alá utolsó leveleit. S ugyanígy Károly,
nemcsak megfáradván a gyilkolásban, de
belátva útjának istenkísértő voltát s értel-
metlenségét is, végül nem egyszerűen fel-
adja magát, de áldozatát a krisztusi áldozat
attributumaival ruházza fel, így is hir-
detvén, hogy a legrosszabb törvénykezés
is jobb a törvénytelenségnél.

Ebből a majdnem tökéletesen záruló
morális csapdából egyébként három ki-
útfélét lelt az európai emberiség, s ezek
súlyuknak megfelelően meg is jelennek a
darabban. Mivel - s ezt nem árt hangsú-
lyozni - a választóvonal immáron nem a
hívők és a nem hívők között húzódik, amit
Schiller a gyaníthatóan jezsuita szerzetes
színre léptetésével jelez is, az egyik
kiútféle magának a hitéletnek a megújí-
tása. Az egyik rabló meg is vallja: éppen
azt fontolgatta, „pietistának csapnék fel,
hetenkénti lelkigyakorlatokkal", de -
pontosan érzékeltetve a vallási megújulási
mozgalmak társadalmi súlyát - végül
inkább rablónak állt.

A másik út Spiegelbergé, aki az elis-
tentelenedett világban az ördögöt választja
vezérlőcsillagául. Amennyire egy otromba
rablóban egyáltalán érzékelhető-s Bregyán
Péter játékának köszönhetően érzékelhető
-, olyasfajta döntés ez,

melynek lírává szublimált válfaját Byron
írta meg.

S végül természetszerűen lehetséges
ebben az újkori világban is a becsület út-
ja. Csak épp a becsületnek ára van: a
szürkeség, ami nem egyszerűen a ki nem
emelkedést jelenti, de azt is, hogy az em-
ber jobb esetben tehetetlen szemlélője,
rosszabb esetben pedig áldozata lesz
mindannak a förtelemnek, ami körülötte
történik. Áldozat, ahogyan a Moor fiúk
apja azzá lesz. Hogy ennek a - nevezzük
így - kantiánus útnak minden szépsége és
szívfacsaró tehetetlensége is érzékletessé
válik, az M. Horváth József kiemelkedő
játékának köszönhető. Az általa formált
Daniel meglepően eredeti szerepfelfo-
gásról tanúskodó, hibátlan színészi munka
eredménye.

Azért kellett ilyen részletességgel vá-
zolni a dráma erővonalait, hogy valame-
lyest érzékelhetővé váljék az előadás be-
fejezésének képtelensége.

Az írott szövegben csak részben sze-
replő halottak által borított színpadot -
ahogyan ennek nagyobb szabású változa-
tát már a Radnóti színházi Julius Caesar-
rendezésben is élvezhettük - Moor Károly
önfeláldozó szavait követően, Valló Péter
némi csinnadrattával leromboltatja. Kidől
néhány oszlop, leszakad néhány rongy a
mennyezetről, ismét recsegve bőg az ismét
Melis László szerezte, s ön-magában ismét
hatásos zaj-zörej-zene. Ámde ami
helyénvaló volt Brutus tragédiájának
színpadán, az ennek a darabnak a végén,
még tompított formában is,



nemcsak inadekvát, de teljes szellemi
zűrzavarról tanúskodik. A Julius Caesar-
ban valóban a gazság ül diadalt a jó felett;
az utolsó becsületes ember is kardjába dől,
tehát valóban megsemmisülni látszik az
erkölcsi világrend, így azután Isten, ha a
rendező is úgy látja jónak, logikus módon
szakasztja le a színpadi mennyboltozatot,
okádik tüzet, idézi fel mindazt, amit hívő
lelkek az Utolsó Ítélet részének vélhetnek.
De itt?!

Egy többszörös gyilkos olyannyira be-
látja tévedését, választott útja helytelen-
ségét, hogy - a színpadról mint morális
intézményről tanulmányt író Schiller el-
gondolásának megfelelően - önmagát a
törvény kezére adva, halni indul. Ettől
rendülne meg a föld, s szakadna le az ég
egy darabja?! Tulajdonképpen még ez is
megeshet, de ha így áll a dolog, akkor arra
biztatnak a színpadi események, hogy
legyünk gazemberek! Ha ugyanis valaki
megjavul, miként Moor Károly, akkor
ezáltal, mint az előadás tanítja és tanúsít-
ja, Isten haragját szabadítja embertársai
nyakába. Elhiszem én, és őszintén remé-
lem is, hogy Valló Péter nem ezt és nem
így gondolja, de amit csináltatott, annak ez
az értelme!

Pusztán elvben fölmerülhet annak a le-
hetősége is, hogy nem az azóta eltelt év-
századok tükrében, hanem a schilleri
életműből kellene kibontanom a rendezői
szándékot. Ismeretes ugyanis, hogy a
föntebb vázolt magatartásmódoknak
Schiller színpadán történő megjelenését
nem (vagy csak kevéssé) a korabeli német
viszonyok magyarázzák. A célracionális
magatartásmódot kikényszerítő
modernizációtól ugyanis az a föld úgy-
szólván a múlt század végéig ment maradt.
S bár Schiller épp ennek köszönhetően
mérlegelhette ennek a magatartás-módnak
mintegy - igazából csak az azt létrehozó
(angol és francia) viszonyoktól eloldva
megmutatkozó - önsúlyát, de a német
földön csak lehetővé, s nem kény-szerűvé
lett magatartásmódokkal szem-ben
megalkotta a „naiv"-nak, illetve
„szentimentális"-nak nevezett magatar-
tások eszméjét is. S nem erről, nem ezek-
ről szól-e tulajdonképpen a darab? Ko-
rántsem kizárva, hanem inkább kiegé-
szítve a dráma fentebb vázolt erővonalait,
valóban ennek előzményei is kiolvas-
hatóak a műből. Ez az olvasat azonban
nem menti a rendezőt, sőt! A már Schiller
korában is csak szinte természeti csoda-
ként fel-felbukkanó, s éppen ezért naiv-
nak átkeresztelt, hagyományos, ha úgy
tetszik, értékracionális magartásmódot
ugyanis kétségtelenül Amália képviseli a
műben. Az ő töretlen és megtörhetetlen
naivitása az, ami Károlyban, s bizonyos

értelemben a végül az Utolsó Ítélettől
rettegő, addig istentagadó Ferencben is,
feléleszti azt az immáron beteljesíthetetlen
nosztalgiát, amelyet Schiller nem ok
nélkül nevez szentimentálisnak. Ámde egy
ilyen, Amáliára kihegyezett értelmezésben
ugyan mit kezdjünk azzal a tény-nyel,
amelyik ezt az előadást valósággal
botrányossá avatta azzal, hogy a mű
egyetlen női (fő)szerepét Valló Péter egy
képzetlen amatőrre bízta?!

Pontosan az történt, amit a rendezőn s a
szintúgy rendezői diplomás igazgatón
kívül mindenki előre sejthetett. Az
egyébként hangsúlyozottan kedves és szép
leányzó a színészi mesterség mini-
mumával sem rendelkezvén, már-már
szívbemarkoló módon vergődött. El-el-
csukló hangon és olykor szó szerint resz-
ketve küszködött önnön - egyébként
minden ponton beigazolódott - félelmei-
vel. Azért tehát, hogy egyáltalán képes
legyen megszólalni. Vagy épp önmagában
rendkívül attraktív fehér gitárját
pengetvén olyan cérnahangon énekelget-te
a dalbetéteket, ahogyan egy kezdő, te-hát
elfogódott óvónő dalolászhat a gondjaira
bízott s még nyilván botfülű kisdedeknek.
Hogy ajkain a zöngés hangok helyett
gyakorta azok zöngétlen párja képeztetett
és viszont, az az alakítás vagy egyáltalán a
színészi jelenlét hiányában szinte már szót
sem érdemel. Csak hát egy előadás
túlságosan is nagy ár ahhoz,

hogy az ember örülni tudjon annak, hogy
most szemléletesen megmutatkozott, mi-
lyen irdatlan távolság választja el még a
legrosszabb fajta színészetet is a teljes
amatőrizmustól. Hogy ez a kritikus szá-
mára már-már kínos leltár itt nem ér vé-
get, annak egyetlen, ám súlyos oka van.

Kinek a bőrére verik a csalánt?

Ami ilyen vagy szerencsére csak ehhez
hasonló esetekben a színpadon történik, az
a legkevésbé sem a rendező magán-ügye,
hanem értelmetlen és főként felelőtlen,
mert pusztító játszadozás a színészekkel.
Hiszen itt nemcsak a Valló Péter rendezte
előadás fulladt nevetségbe, de például
bukott Sziki Károly Moor Károlya is. Ez a
sikerületlen alakítás viszont már több
mondatot érdemel. Azért is, mert a kudarc
egy részéért egyértelműen a rendezőt
terheli felelősség, de főként azért, mert ez
az előadás tette láthatóvá, hogy az a
színjátszási mód, amelyet ez a nagyon
tehetséges színész még évekkel ezelőtt
választott magának, mennyire sérülékeny,
mennyire nem tűri a színészi lazaságot.

Az eredeti tragédiában először Ferenc -
a szöveg szerint is megidézett III. Ri-
chárdhoz hasonlóan - arról mond mono-
lógot, hogy átlátván a világrend hitvány-
ságát, úgy dönt, gazemberré lesz. Csak
ezután következik Károly monológja ar-

Epres Attila (Moor Ferenc) és M. Horváth József (Daniel) az egri Haramiákban



ról, hogy az általános erkölcsi hanyatlás
egyes következményeitől bizony a tudo-
mányos élet sem maradt ment. (Taraja ez
csupán azoknak az aljassághullámoknak,
amelyekkel Ferenc ostromolja a néző fü-
lét.) Valló Péter, ki tudja, miért, fölcseréli
a két monológot. Túl azon, hogy így a né-
zőnek fogalma sincs, ki az a fickó, aki a
színpadon handabandázik, Károly alakja
jelentőségét veszíti. Egy sértett bölcsész,
aki aligha helyeselhető módon, a tudósok
és professzorok ostobaságán is felhábo-
rodva áll végül rablónak! Ez egyértelmű-
en a rendező számláját terheli, az azon-
ban nem, hogy a Sziki formálta figura
egyetlen pillanatra sem képes ebből a je-
lentéktelenségből kilépni. Így azután
(sajnos, teljességgel hihetetlen) csodának
tűnik, amikor a Czvetkó Sándor formálta
Kosinsky a sok haramia között felismeri
őt. Sziki végig - tőle szokatlan módon -
az erőtlenségig enervált. S túl az ebből
adódó dramaturgiai problémákon, ebből
további bajok származnak.

Két éve én is leírtam, mennyire zavaró,
hogy Sziki Károly hangkincséből hiány-
zik az „á" fonéma. Itt alakítása siklanék
ki (ha nem lenne egyébként is problema-
tikus) ezen a fogyatékosságon. Félreértés

ne essék, voltak s vannak is olyan színé-
szek, akik pályájuk végéig őrzik annak a
tájnak a nyelvét, ahonnan elszármaztak.
Ennek viszont ára van: az a rendkívül
gondos színészi (ha úgy tetszik, túl-)mun-
ka, amely a szerepeket sorra-rendre eh-
hez a karakterjegyhez igazítja. Sziki Ká-
roly most ezzel maradt adós. A tőle ré-
gebben megszokott lendület és robbané-
konyság nélkül a hiteltelenségig súlyta-
lan, sőt érdektelen az olyan alak, aki úgy
mond átkot a tudományra, hogy eközben ő
maga még a hangokat sem képes „ren-
desen" artikulálni. Egy ilyen bumfordi
alak szellemi természetű vádjai -még ha
történetesen igazak is - legfeljebb gro-
teszkek, de semmiképpen sem megrázó-
ak. Ráadásul Sziki, bár időnként halkít,
időnként pedig ordít, végig egyetlen
hangszínt használ csupán: s ez egy olyan
társulatban, ahol az epizódszerepek ala-
kítói is legalább két-három hangszínt vál-
togatnak magától értetődő természetes-
séggel, illúziót rombolóan kevés, egy
szimpla gyilkos hadarja Schiller fennkölt
szavait, s ez korántsem termékeny fe-
szültség. Legalább rendezőinek el kellene
gondolkodniok azon, hogy a kénysze-
rítően közelítő szerepkörváltás nehézsé-

gei legyőzhetőek lesznek-e egyedül a szí-
nész (láthatóan megfogyatkozott) ener-
giáira hagyatkozva. Megfogyatkozott
energiákról kell beszélni, ugyanis a hal-
kuló harsányság mögül mintha az eddig
eltakarni tudott félszegség hangjai hal-
latszottak volna ki. S a tulajdonképpen
csak a félszegség kompenzálásából táp-
lálkozó erő, újabb emberi-színészi tarta-
lékok mozgósítása nélkül, idősebb korban,
a tapasztalatok szerint, csak karak-
terszerepek megformálásához elégséges.
Rendkívül kár lenne, ha a rendezői fi-
gyelmetlenség ezt a tehetséges színészt
időnek előtte kiégetné, s az inkább csak
kellemetlenkedni akaró, kisszerű intrikus
szerepkörére kárhoztatná.

Az elhibázott színészvezetés Bregyán
Pétert is szinte lehetetlen helyzetbe hozta.
Nem is emlékszem, mikor láttam enynyire
visszafogottnak. A bemutatón szinte
mozdulni sem mert, hogy ne jelenték-
telenítse el egészen az észrevehetetlensé-
gig darabbeli vetélytársát, Károlyt, akit
mégiscsak helyette választanak kapitány-
nak - hogy miért, az ebben az előadásban
egyszerűen rejtély. Ráadásul ezt az igye-
kezetet nem is mindig koronázza siker, s
nemcsak azért nem, mert a kollegialitás-
nak is vannak határai, de a Spiegelberget
játszó színésznek is alaposan meg kell
küzdenie a hiteles színpadi jelenlétért. Egy
meglehetősen indulat- és hangulattalan
nyitóképben kellene ugyanis az asztal
tetejére ugorva „tűzben égnie". S bizony
ilyen helyzetben a színész, minden
rendezői szándék ellenére, a nevetségesség
és a hiteltelenség között kényszerül
lavírozni. Bregyán Péter ugyan sikerrel
vergődött ki lehetetlen helyzetéből, de a
bemutatón mindössze két monológjában
adatott meg néki, hogy felvillantson vala-
mit abból a Spiegelbergből, akit megfelelő
rendezés esetén bizonnyal el is játszott
volna.

Apropó, monológok! A rendező nem
kevesebb, mint tizenhárom alkalommal
véli úgy: a darab olyan fontos pontjához
érkezett el, amikor valamelyik színészt az
előszínpadra rángatva s ott fénnyel is ki-
emelve, valamit feltétlenül a nézők szájába
kell rágatnia. Nemhogy egy Sturm und
Drang jegyében fogant, de egy klasszicista
mű esetében is kissé soknak tűnik ez. Ha
viszont mindenáron ezzel az eszközzel
óhajt élni a rendező, akkor illene számot
vetni ennek következményeivel is. Valló
Péter ezt is elmulasztja. A félsötétbe
burkolt színészek hol folytatják azokat a
némajátékaikat, melyeket a monológ előtt
elkezdtek, hol pedig - önmagában szintúgy
elfogadható módon - állóképekbe
dermednek. Hogy ennek a követ-
kezetlenségnek bármiféle oka lenne -
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nem tapasztaltam. Sőt, egy alkalommal új
beállításba kell átrendeződniük a fél-
sötétben maradottaknak. Hogy a hokedlit
lábujjhegyen cipelő színészt, aki legin-
kább egy lopakodó részeg férjhez hason-
lít, nem kíséri harsány hahota, annak
egyedül az lehet oka, hogy a nézők, ellen-
tétben a rendezővel, nem akarják zavarni a
monológot mondó színészt.

A beállításokkal egyébként is bajok
vannak. Jó részük a Valló Péter tervezte
díszlet számlájára írható. Ez a díszlet
alapjaiban szép; ahhoz a függönyrend-
szerhez hasonlít, melyet évekkel ezelőtt
Székely László tervezett a Katona József
Színház A h o g y tetszik-előadásához. Há-
rom aprónak látszó, de alapvető különb-
séggel: az erdőben játszódó jelenetekben
a rendező belógat néhány ívelt lepedőt is,
s ettől a szépség máris kuszasággá válto-
zik át; továbbá a függönyökkel együtt pó-
lyákba csavart karcsú oszlopok is le-le-
ereszkednek s föl-fölemelkednek; vala-
mint a leeresztett szürkésfehér függönyök
több apró fülkére is képesek tagolni a
színpad eredetileg bontatlan terét. Az
oszlopok azonban a legkisebb érintéstől
is ingani-lengeni kezdenek, amiként a
rongyok is úgy lefegnek a legkisebb fu-
vallattól is, mint egy tépett hajó szakadt
vitorlázata. Ez azonban a kisebbik hiba.
Az apró parcellákra tagolódó tér meg-
oldja ugyan a hirtelen színváltozások
okozta problémát, de micsoda áron?! A
színészek gyakorta olyan kis térségbe
zsúfoltatnak, hogy nemhogy beállításról
nem beszélhetünk, de - mint a mellékelt
kép is tanúsítja - egyszerűen takarják
egymást. (Mint később szó lesz róla, ala-
kítások tűnnek sikertelennek, mivel a
szerepformálás szempontjából fontos pil-
lanatok egyszerűen nem láthatók.)

Hosszan lehetne még sorolni a hibák
garmadát, kezdve azzal, hogy időnként a
tagolatlan térben is olyannyira csak az
egyik oldalra állíttatnak a szereplők,
hogy a színpad valósággal felborul; hogy a
vaktöltények akkorákat durrannak, hogy
az előszörre valóban megijeszti a nézőt,
de másodjára már nevetést szül; hogy a
protestáns szereplők szorgosan vetik a
keresztet, s folytatva azzal, hogy nem
illik egy szereplőnőt a díszlettel gya-
korlatilag azonos színű ruhába öltöztetni,
vagy hogy a színpadilag magyarázatlan
zenekar játéka minden logika nélkül hol
ellenpontozza a színpadi történéseket, hol
meg alájuk fest, hogy a csataképben a
színpadra cipelt, vörös fényt okádó ref-
lektor ugyanúgy komikus, mint a sípjukat
kétségbeesve, de tökéletesen értelmetle-
nül fújó rablók stb. De száz szónak is egy
a vége, s nem az, amit ezek után várnánk:
ebben az átgondolatlanul összecsapott és

-tákolt előadásban mégis egész sor olyan
színészi alakítás született meg, amilyen
egy tisztes produkciónak is díszére vál-
nék. Ám a mérleg ezáltal sincs
kiegyenlítve, hiszen ez is azt mutatja,
hogy egy ígéretes társulat legjobb erői
tékozoltattak el a semminél is
kevesebbért.

Akik valóban játszhattak
és játszottak is

Moor Ferenc szerepében Epres Attila
szinte remekelt. Nem tudok olyan j ó Ha-
ramiák-előadást elképzelni, melyben ez
az alakítás ne lenne a helyén. Szituáció
híján kissé hosszadalmas őrülési
jeleneté-ben minden olyan eszközt
mozgósított, amely egyáltalán egy
színész rendelkezésére állhat. S mindezt
nem magamutogatóan, hanem
összecsiszoltan, mívesen, ki-munkáltan.
Hogy most mégsem szerep-építkezéséről
áradozom, annak kétszeresen is az
előadás az oka. Egy sikerületlen
előadásról távozván a kritikus is mérle-
gelni kényszerül, mi is lehetett valóban fi-
gyelemre méltó, vagy éppen jó, s mi
olyan, hogy csak a siralmas kontraszt tet-
te feltűnővé. S noha Epres Attila és M.
Horváth József játékát illetően szemer-
nyi kétségem sincs, ez az előadás
látható-

vá tette azt is, hogy Epres Attila mennyi--
re a partnereitől függetlenül építkezik.
Picit a versmondókat idéző színjátszásá-
ban a gesztus és a mimika mindig csak il-
lusztrálja a szöveg rendkívül gazdag vál-
tásokkal tolmácsolt módosulásait,
ahogyan más alkalommal Szántó Judit
fogalmazta meg, „egyenesben játszik". A
felhasznált színészi eszközök tehát min-
den pillanatban tökéletesen szinkronban
vannak egymással. Ennek lehet azután
következménye, hogy az általa játszott fi-
gurák mindig átláthatóak, és így érthető-
ek is, de csak nagyon-nagyon ritkán iz-
galmasak, és szinte sosem rejtélyesek.
Most azonban mindez csakis előnyére
szolgált: a rendezéstől szinte függetlenít-
ve magát, remek alakítást nyújtott. S itt
kezdődnek azok a problémák, melyektől
az előadás kudarca túlmutat önmagán.
Mert vajon ki merné felelősséggel azt ta-
nácsolni ennek a biztos és megbízható
színésznek, hogy próbáljon váltani, hogy
legyen csapatjátékossá ott, ahol a társak
alakításához alkalmazkodni próbálók,
mint ezen az estén Bregyán Péter is, csak
vergődtek a színpadon?

M. Horváth József egy fél évad alatt
nemcsak megifjodott, de újjá is született.
Az elmúlt évadban a fergeteges P y g m a -
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lion-előadásba pontosan illeszkedő Doo-
little-jéről még joggal írta Koltai Tamás,
hogy „láthatóan a legszívesebben eléne-
kelné a szerepét". Született táncoskomi-
kus, gondolhatta az ember. A szintúgy
Szőke István rendezte Tehetségek és tisz-
telőkben alakított Narkovja már egy
olyan, sikerrel megvívott küzdelemnek
volt az eredménye, melyen még érződött,
milyen beidegződések ellenében szüle-tett
meg. Most pedig, évadok sorára is
visszagondolva, párját ritkító intenzitású
alakítás az övé. Danielje a szemünk láttára
öregszik éveket és rokkan meg. Eszét
veszített aggastyánként támolyog le arról a
színpadról, amelyre joviális szolgaként
lépett be. Ritkán látható biztonsággal
egyetlen pillanatra sem oldja fel a figura
tartással és mimikával jelzett szolgasze-
rűségét, s így a gyilkosságra felszólító pa-
rancs nem egyszerűen felháborodást vált
ki belőle, hanem ez a felháborodás azon
nyomban fizikumát roncsolja szét. Emlé-
kezetes, ahogyan térdepelve (!) ront (!!)
urának, hogy ebből a mozgás módjával is
jelzett skizofréniából már olyan öntudatát
veszített roncsként álljon fel, mint aki
azzal vigasztalja (!) magát: „Megteszem,
holnap megteszem." A színész játékának
köszönhetően ez nem egyszerűen annyit
jelent, „holnap se!", hanem azt: örülök,
hogy kaptam egy nap haladékot. Ám en-
nek éppen csak annyira örül, amennyire
örülni lehet, ha nem ma, hanem holnap
történik valami iszonyatos. Alakítása nagy
erővel sejtette meg, mit is jelent öl-ni.
Ennek a léleknek valóban csak egyet-len
kiút kínálkozik: a testből való eltávozásé.

Ugyanitt kell szólni Megyeri Zoltánról
is, aki nemcsak másodpercnyi kihagyás
nélkül kelti életre Hermann fenyegető
alakját, de a második felvonás első színé-
ben a dühödt butaság megjelenítéséhez oly
pontos eszközöket talál, hogy alakítása
abból is megsejtet valamit, miszerint a
nagy tetteket s a bűnöket inkább csak el-
követőjük szerencséje különbözteti meg.
(Az utóbbiak elvétik az ölés pillanatát.)
Sőt, a megjavult Hermann megjeleníté-
sénél is mellőzi a kamaszos báj színeit.

Tunyogi Péter eleinte félszeg és ügye-
fogyott Grimmjét szinte szöveg nélkül,
gesztussal, mimikával és tartása változ-
tatásával építi fel. A diák óvatoskodó kí-
vülállása jelenetről jelenetre fordul át egy
rezzenetlen gyilkos hibátlanul megjelení-
tett portréjába. Még a váltás pillanata is
másodpercre tetten érhető. A második
felvonás harmadik színében, a szerzetes
árulásra biztató ajánlatát hallgatva, még
tipikusan értelmiségi gesztussal reagál:
zavarában leveszi a szemüvegét, és
törölgetni kezdi. A cselekvés módja
azonban

már egyértelműen súlyos és fenyegető.
Külön említést érdemel, ahogyan Grimm
figuráját indítja. A tiltott dolgok és veszé-
lyes emberek közelébe került kamasz ka-
ján kíváncsiságával figyel minden szóra.
Hogy valóban csak kíváncsisága sodorta
ide, azt azzal is jelzi, hogy időnként a ma-
gával cipelt könyveken matat elmerülten.
Épp könyveivel babrál, amikor megüti
fülét Schufte már idézett, a pietizmusra
vonatkozó mondata. Az őt a társaságból
addig kirekesztő intellektuális érdeklődés
és az őt vonzó romlottság titka egy
pillanatra találkozni látszanak, s Grimm
 ez az első önfeledt, lelkes megszólalása
 szinte kiáltva mondja: „Telibe találtál,
testvér! S ha nem pietistának, akkor ate-
istának." Tunyogi az ateizmus lehetősé-
gének nevetve történő fölemlegetése után
nemcsak szünetet tart, de el is borzad, sőt
gyorsan keresztet is vet. Majd még
harsányabban, de hirtelen támadt ri-
adalmát „rosszul" leplezve folytatja a
számára dermesztő gondolatot: „A szájára
ülnél a négy evangélistának, pecérrel
elégettetnéd a könyveket." Innentől úgy
elmerül gondolataiban, mint aki most
először sodródott megszokott gondola-
tainak határán túlra. Olyan embertől hal-
lotta vissza saját problémáit, akiről eddig
azt hitte, fogalma sincs azokról a problé-
mákról, melyek őt, Grimmet foglalkoz-
tatják. A személyiség addig hibátlanul
működő (morális) immunrendszere ezáltal
megrendül, s mivel a haramiává válás
ajánlata ezekben a kiszolgáltatott per-
cekben éri, a kísértés pehelyként sodorja
őt el.

Beszélni kellett erről a (talán rendezői
segédlettel létrejött) szerepindításról azért
is, mert a bemutatón nyomát sem
láthattam. A bal oldal hatodik sorának
ötödik székéből Tunyogi Péter az agyon-
zsúfolt beállítás miatt egyszerűen nem
látszott! Amiként másodjára, a jobb oldal
negyedik sorából (ez sem rossz hely pe-
dig!) viszont az nem látszott, hogy a sé-
rülten földre roskadó s állati fáradalmaikat
állati módon kipihenő haramiák között
milyen gondos finomsággal kötözi sebeit.
Ez első alkalommal értelmetlen
cifrázásnak tűnt, mivelhogy a - sajnos
csak a jobb oldalról látható - indítás teszi
érthetővé, hogy a későbbi mozzanat lel-
kének éppen lebomló rétegét jelzi, azt,
ami régebbi énjéből még megmaradt. A
színpad rendezetlensége tehát még azt is
tönkretette, amit a színészek lehetősé-
geiken belül létrehoztak. Mégsem nézhető
végig valamennyi alakítás a színház va-
lamennyi székéből!

Szólni kell még Gáspár Tibor mozgá-
sában is precízen megjelenített Schwet-
zeréről. A színész ugyanis ezt megelőző

en a Tehetségek és tisztelők Migajevjeként
már kilábalni látszott abból a hul-
lámvölgyből, melybe az sodorta, hogy
mind hangjának, mind pedig játékának az
érzelem- és indulattelibb tartományai
tűnnek kimunkáltabbnak; emiatt hajlik
arra, hogy szerepépítkezéseit elnagyolja.
Gyakorta oly korán hozza a kész karak-
tert, hogy játéka ettől egysíkúvá, itt-ott
unalmassá vált. Most mintegy a mű két-
harmadáig bírja türelemmel.

Szatmári György metszően éles, feltű-
nő színészi erővel megformált Moser plé-
bánosa, valamint Várhelyi Dénes kedé-
lyesen romlott, de kissé unatkozó Raz-
mannja mellett, Kocsis György még
nyersen formált, de így is lendületes Rol-
leréről kell még szólni. Ez utóbbival ala-
posan elbánt a rendezői figyelmetlenség.
A színészileg láthatóan nagy igyekezettel
kidolgozott monológot, melyben el-
mondja: Ferenc oly gondos terv alapján
mentette őt meg az akasztófa alól, hogy
még váltás ruháról is gondoskodott, nos,
ezt a monológot nyakán hatalmas hurok-
kal s egy koszlott pendelyben kell el-
mondania, majd a nyílt színen átöltöznie!

Amikor a rosszabb a jó

Az előadás szűk három hét alatt alapve-
tően megváltozott. Olyannyira, hogy a
jeleneteit még mindig szétjátszó fősze-
replőnővel együtt is egynémely fővárosi
színházban közepes „sikerre" számíthat-
na. No de milyen áron?! Sziki Károly va-
lamelyest lendületbe jött, ez örömteli;
azonban a döntő és az előadás hasznára
váló változást az okozta, hogy Epres At-
tila és M. Horváth József legalább negy-
ven-, a többiek pedig (néhány kivételtől
eltekintve) mintegy húszszázaléknyit
visszavettek a teljesítményükből. Elmé-
lyült alakítások helyett laza skiccek. Bi-
zony ez az előadás és főként megváltozá-
sának útvonala a napnál is világosabbá
tette: a leggyöngébb teljesítményhez kell
igazodnia mindenkinek, mert az ettől való
túlságos eltérés egyszerűen széttöri az
előadást! Attól lett ugyanis nézhető ez a
produkció, hogy a „túlságosan" jók visz-
szafogták magukat, s a sok szürke közül
már nem rítt ki annyira a fekete. S ebből
sajnos nem a kollegialitás dicsérete kö-
vetkezik, hanem annak belátása, hogy a
sorozatosan összefércelt előadásokban
vergődő színészek szinte szükségszerűen
elszürkülni kényszerülnek. Ha ugyanis
sokkal jobbak, mint az előadás egésze,
akkor játékukkal rombolják az előadást,
tehát rossz színészek. Azért rosszak, mert
jók. Ez az igazi színészparadoxon! Egye-
lőre ugyan még nem a rossz tündöklik jó-



négyszemközt

ként, hanem a középszerű, de az érték-
rend teljes átfordulása küszöbön áll.

Egy paradox helyzetben azt hiszem,
egyedül a paradox viselkedés a megfele-
lő. Lássuk hát azt az alakítást, amelynek
körvonalai a bemutató óta eltelt szűk há-
rom hét alatt megszülettek az egri Gár-
donyi Géza Színház Haramiák-előadásán!
Félreértés ne essék, korántsem hibátlan
munkáról van szó, hanem erőfeszítésről.
Olyan erőfeszítésről, melynek
eredményeként elgondolható egy merő-
ben újszerű Spiegelberg, s ennek nyomán
már-már elképzelhető egy olyan előadás
lehetősége, melynek egyébként nyomait
sem lehetett felfedezni.

A lélek éjszakája

Bregyán Péter egy alapjaiban félrerende-
zett előadásban csak annak teljes szét-
rombolása árán hozhatná a figura egészét,
viszont munkájának eredménye né-hány
ponton így is lélegzetelállító. A
színpadilag abszolút lehetetlen helyzetbe
hozott figurát úgy vezeti ki ebből a
szituációból, hogy a személyiségnek azo-
kat a területeit mozgósítja, melyek csak
azért nem határosak az őrülettel, mert-
hogy jóval ezen a határon belül található-
ak.

A nyitóképben tehát Spiegelberg az
asztalra ugrik, s a csöndesen iszogatva
rajta mosolygó Moor Károlynak arról be-
szél, hogy ő, az addig szegény nyomorult
lesz a világ nyolcadik csodája. Igy csak
egy eszelős viselkedhet, csakhogy kizárt,
hogy egy ilyen ficsúr leüljön iszogatni egy
őrülttel. Színészileg megoldhatatlan
helyzet. Hogy Bregyán Péter megoldja,
azt az újabb előadás alapján sem merném
állítani, de óriási energiák mozgósításá-
val mindenesetre hozzákezd egy lélegzet-
elállító szörnyeteg felépítéséhez.

Először is - amennyire ez egyáltalán
lehetséges - a lehetetlen beállítást inte-
riorizálja. Lelkileg is izolálja Spiegel-
bergjét. Egy, a katatónia peremére sod-
ródott lélekből szakadnak fel az egyre
eszelősebb vágyálmok. Ezt persze egy
Bregyán szintű színész hozni tudja; azon-
ban mindezt úgy kell megoldania, hogy
eluralkodó tébolya ne riassza el az unat-
kozó Moor fiút. Ettől a monológ vissza-
fogottá lesz, ami viszont hitelteleníti az
asztalon való tartózkodást. Tehát azon
nyomban újra meg kell tébolyodnia, ami
viszont ismét csak elriasztaná az unatko-
zó ficsúrt, tehát azonnal vissza is kell
fognia magát, és így tovább. Bregyán
három hét alatt egészen közel jutott ahhoz,
hogy az állandó változásokhoz megtalálja
azt a tempót, amelyik már kellően gyors
ah-hoz, hogy indokolja, miért is nem
jut(hat) el az ordításnak még a közelébe
sem, de

ugyanakkor az őrület még észrevehető
marad. Ráadásul mindezt a színész ka-
bátban kénytelen eljátszani, s így testét
sem használhatja e valószínűleg lehetet-
len feladat megoldásához. Egyébként
partnerétől ehhez a legcsekélyebb segít-
séget sem kapja. Sziki Károly az egészből
semmire sem reagál. Ráadásul történik
mindez a színpad egy olyan eldugott zu-
gában, hogy a bal oldalról egyszerűen
semmit sem lehet látni az izolációt meg-
koronázó, de egy asztal mögé rejtett szé-
ken ropott táncából, mely a minduntalan
visszafogni kényszerült pszichés energiák
kirobbanását teszi láthatóvá, s ezáltal lé-
tüket is hitelesíti. Egy olyasfajta figura
rémképe sejlik itt elő, akinek énjét ugyan
már csak a vágyképektől zaklatott tudat-
talan uralja, de a felettes én, a szocializá-
ció kényszere ezeket a kitöréseket mind-
untalan elfogadható keretek közé zárja, s
így a téboly mégis józanságnak látszik.
Egy tomboló őrült feszegeti itt a normali-
tás rácsait, s látható, ha ezen rést talál,
akkor nem lesz sem erő, sem érv, mely
visszakergethetné, mely okkal és joggal
őrültnek mondhatná őt.

S ez a civilizációnk gyöngéit tapogató
tébolyult álom egy rablóbanda formájá-
ban testet is ölt! E testnek azonban - e
színpadon már a két színész alkatánál
fogva is meglehetősen érthetetlen módon -
Moor Károly lesz a feje. A tébollyal vi-
askodó Spiegelberget tehát olyan sérelem
éri, amilyentől más ember talán
öszszeroppan. O azonban nem, hiszen
már túl van az összeroppanáson, tehát
tébolya mélyül tovább. Reakciói
teljességgel ki-számíthatatlanokká
válnak, vigyorog, grimaszokat vág, de
csak olyan pillanatokban, amikor nem
figyelnek rá; olyan-kor tehát, amikor a
rendezőnek eszébe jut elrejtenie őt a
többiek tekintete elől. Sajnos alig-alig jut
eszébe, s ez bizony hiába a rendező
hibája, az alak koherenciája látja kárát.
Igy azután alig vehető észre, hogy ez a
Spiegelberg az Ahogy tetszikben játszott
Bregyán-féle Jaques egyenes folytatása.
A már Jaques-ban is kommunikációs
zavarokat okozó egyoldalú, immanens
okosság valóban olyan szörnyeteggé
roncsolja ezt a lelket, hogy itt, Bregyán
Spiegelbergjében igazolód-nak azok a
szavak, amelyeket az idősebb herceg
mond Jaques-ra: „szörnyeteg" Ez a
Bregyán formálta alak, noha tétova
gesztusai, mimikája és olykor hangszíne
is Jaques-ot idézi, nem egyszerűen félel-
metes, de olyannyira tisztátalan lélek,
hogy a szó legszorosabb értelmében is fi-
zikai undort vált ki: nem a sötétség meg-
testesülése, hanem a lélek elsötétülte,
csak az emberről való mindentudás: hű
tükre korszakunknak. Heroikus torzó.

KORMOS BALÁZS

„Viszem magammal
a színházamat"

Beszélgetés Taub Jánossal

- Amikor ez a beszélgetés megjelenik, mar
bemutatták ötödik magyarországi rende-
zésedet. Érdekes, hogy olyan drámát vá-
lasztottál -Schwajda György Himnusz cí-
mű darabját -, amit nálunk már nagyon
sokszor játszottak. Amatőrök is, profik is.
 A lényeg az, hogyan játszották.

Nem láttam közülük egyet sem, de ahogy
hallottam, mindig naturalista előadásként
játszták. Mi egy stilizált, teátrális színhá-
zat csinálunk. Ebben a rendszerben a da-
rab feltehetően másféle dimenziókat kap.
 Ezt te olvastad így, vagy Schwajda

eleve így írta?
 Az nyilvánvaló, hogy az alapanyag

stilizált. Kimondott metafora. Nem lehet
eljátszani „egy darabka életnek", ezt a
fajta interpretációt nem tűri az alap-
anyag, ami nagyon igaz, valódi, hiteles -
de filozófiai, társadalmi, emberi szem-
pontból. A megelevenítési formája, a ho-
gyanja, az kimondottan konstruált.
 Talán a választott közeg - a melósok

világa - miatt is gondolt mindenki ösztö-
nösen a naturalizmusra.
 Egyrészt. Másrészt azért, mert a ma-

gyar színjátszás hajlamos erre az úgyne-
vezett „realista" színházra. Van, aki na-
gyobb biztonságot érez akkor, amikor az,
ami a színpadon látható, „hasonlít az
életre". Ez a színház nem rugaszkodik el,
nem teremt új képeket, nem használja a
képzőművészetet, egyáltalán a fantáziát
ahhoz, hogy a valóságot művészetté
transzponálja. Inkább „belopni akar egy
darabka életet" - ahogy mondani szokták.
 Nem életet teremt, hanem életet utá-

noz.
 Van, aki azt hiszi, minél jobban ha-

sonlít a színház a kinti élethez, annál in-
kább hiteles. A szó formai, művészi
szempontjából ez két teljesen különböző
dolog. A színház- mint minden művészet
- konvenciórendszer, amely másképp
nyilvánul meg, mint a való élet. A színház
szintézis. Kitalált, konstruált, koncentrált
rendszer.
 A létező, kinti világ és a színpadon

teremtett világ két síkja között kell lennie
egy összekötő kapocsnak.
 Ez a kapocs az igazság. Nem formá-

jában igaz, hanem a lényege hordozza az
igazságot. Az a kérdés, hogy a teremtett
művészi formával meg tudod-e győzni a


